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Haindlbauer
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Onze boerderij, omgeven door de glooiende bergwereld van de Kitzbüheler Alpen, ligt op ca. 3 km buiten het centrum van
Kirchberg in Tirol. Onze ligging is heel aantrekkelijk voor skiërs, daar het dalstation van de P1 direct achter onze boerderij ligt.
Ook de zomergast geniet van onze ligging, omdat we omgeven zijn door groene weides en daarom veel ruimte om het huis
voorhanden is, waar vooral kinderen zich erg fijn voelen. Op onze bioboerderij observeren onze gasten ook graag de koeien
met hun kleine kalveren op de weide.Een kleine theekeuken met koffiezetapparaat en waterkoker en wat servies staan onze
gasten ter beschikking.



Weidegebied · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Infraroodcabine

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

familiekamer douche, WC

Het appartement bestaat uit een keuken met een uitklapbare bank, een

slaapkamer met een tweepersoonsbed en een aparte badkamer met

douche en toilet. Satelliet-tv is beschikbaar in beide kamers. Alle a...

ab

€ 36,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

tweepersoonskamer douche, WC

de 2 twee-persoonskamer zijn in landelijke stijl ingericht, in een kamer is

een slaapbank voor een derde persoon aanwezig. Sat-tv en

wekkerradio. Douche en wc separaat.

ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

ons appartement bestaat uit een slaapkamer, douche/wc en een

woonkeuken met een slaapbank, die comfortabel als slaapgelegenheid

gebruikt kan worden. Sat-tv en wekkerradio aanwezig. Alle kamers in

ons ...

ab

€ 33,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Das Appartement befindet sich im Erdgeschoss, es besteht aus einem

Schlafraum mit Doppelbett, Dusche/WC und einer Wohnküche.

ab

€ 31,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
Wlan inklusive
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